Câmara Municipal de Monteiro Lobato
Estado de São Paulo
ATA DA 63ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO.
Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, no Plenário
26 de Abril - Palácio de Buquira da Câmara Municipal de Monteiro Lobato, sob a presidência do
Vereador Carlos Renato Prince, teve início a 63ª (sexagésima-terceira) Sessão Ordinária da 17ª
(décima sétima) Legislatura. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Luís Carlos
Diniz que fizesse a verificação da presença dos vereadores: todos presentes. Havendo quórum
regimental, o Presidente declarou aberta a Sessão. O Secretário procedeu à leitura de um trecho da
Bíblia conforme costume desta Casa de Leis e o Presidente dispensou a execução do Hino Nacional.
Em seguida, conforme o artigo 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o Presidente colocou
em votação a dispensa da leitura das Atas da 62ª (sexagésima-segunda) Sessão Ordinária e da 43ª
Sessão Extraordinária: todos os Vereadores estiveram de acordo. O Presidente colocou em votação
as referidas Atas que foram aprovadas por todos os Vereadores. Em seguida, o Presidente solicitou
ao Secretário a leitura dos Pareceres emitidos pelas Comissões Competentes quanto Projeto de Lei
do Executivo nº 25/19 de autoria da Prefeita Municipal a ser apreciado na Sessão. Em seguida, o
Presidente abriu o expediente para que os Vereadores realizassem a leitura de suas proposituras: 1.
Requerimento nº 107/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 2. Moção de
Agradecimento e Aplausos nº 14/2019 de autoria do Vereador Odair José Rocha. 3. Projetos
de Decreto Legislativo nºs 02, 03 e 04/19 de autoria do Vereador Luís Carlos Diniz. 4. Projeto
de Lei do Legislativo nº 05/19 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins que dispõe
sobre denominação da Raia de Malha do Bairro São Benedito “José Aparecido Nunes”. 5.
Projeto de Lei do Executivo nº 28/19 de autoria da Prefeita Municipal que autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras providências. O Presidente informou
que encaminhará os referidos projetos às Comissões competentes para análise e emissão de Parecer.
Após, o Presidente convidou pela ordem os Vereadores inscritos como Oradores para ocuparem a
Tribuna e abordarem tema de livre escolha e de interesse público, conforme determina o artigo 68
do Regimento Interno. O Presidente Vereador Carlos Renato Prince, primeiro inscrito, convidou
o vice-presidente para ocupar seu lugar à Mesa Diretora para fazer uso da Tribuna. Cumprimentou
a todos e iniciou falando do requerimento de sua autoria onde solicita à Prefeita, estudos para a
isenção das taxas cobradas para uso da retroescavadeira para enterrar animais de grande porte. Disse
que esse assunto envolve a saúde pública e meio ambiente, pois os animais mortos por alguma
doença não devem ficar expostos. Disse que espera que a Prefeita se sensibilize com essa
reivindicação, pois muitos não têm condições financeiras para pagar a hora do trator e acabam
deixando o animal morto se decompor ao tempo. Sem mais se despediu. O próximo inscrito,
Vereador Odair José Rocha cumprimentou a todos e iniciou agradecendo a Secretária de Saúde
Claudia Darrigo pois tem resolvido os problemas dos munícipes, juntamenbte com sua equipe. Disse
que a Cláudia tem sido o diferencial e seu trabalho na Secretaria de Saúde tem se sobressaído. Falou
da Moção de sua autoria homenageando as pessoas que se uniram para realizar a Festa das Crianças,
que a seu ver, foi um dos mais organizados. Agradeceu a todos que colaboraram financeiramente,
com serviços ou na confecção do bolo. Parabenizou a todos da comunidade que se uniram para que
esse evento acontecesse e que estiveram ali, não para receber algo em troca, mas para doar. Disse
que espera que outros eventos como esse aconteçam. Sem mais, se despediu. O próximo a ocupar a
Tribuna, Vereador Ailton Rodolfo Martins cumprimentou a todos e iniciou falando para a
comunidade do bairro São Benedito, a respeito de sua solicitação para que a Prefeita coloque um
toldo no posto de saúde do bairro São Benedito. Comentou também sobre o projeto de lei de sua
autoria que nomeia a Raia de malha do bairro São Benedito com o nome do seu sogro José Benedito
Nunes. Disse que foi um cidadão exemplar e merecedor dessa homenagem pois foi ele que iniciou
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o jogo de malha no bairro que divertiu os moradores por muitos anos. Sem mais, se despediu. Findo
esse expediente, o Presidente colocou em votação as matérias em tramitação Ordinária: 1.
Requerimento nº 107/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: Requer à Prefeita
informações quanto à possiblidade de a Prefeitura Municipal isentar a cobrança da taxa de trator
para enterrar animais de grande porte. Aprovado por todos os Vereadores. 2. Moção de
Agradecimento e Aplausos nº 14/2019 de autoria do Vereador Odair José Rocha: Agradece a
todos os patrocinadores, colaboradores e voluntários pela realização da Festa das Crianças. Aprovada
por todos os Vereadores. 3. Projeto de Decreto Legislativo nº. 02/19 de autoria do Vereador
Luís Carlos Diniz: Concede o Título Honorário de Cidadão Lobatense ao Cabo PM Santos Filho.
Aprovado por todos os Vereadores. 4. Projeto de Decreto Legislativo nº. 03/19 de autoria do
Vereador Luís Carlos Diniz: Concede o Título Honorário de Cidadão Lobatense ao Deputado
Federal Eduardo Cury: Aprovado por todos os Vereadores. 5. Projeto de Decreto Legislativo nº.
04/19 de autoria do Vereador Luís Carlos Diniz: Concede o Título Honorário de Cidadão
Lobatense ao Cabo PM Anderson Silva: Aprovado por todos os Vereadores. 6. Projeto de Lei do
Executivo nº 25/19 de autoria da Prefeita Municipal: Autoriza o Poder Executivo a celebrar
convenio com o SICOOB CRESSEM: Aprovado por todos os Vereadores. Em seguida, o
Presidente coloca em Primeira Discussão e Primeira Votação as seguintes matérias: 1. Projeto
de Lei do Executivo nº 26/19 de autoria da Prefeita Municipal: Autoriza o Poder Executivo a
fazer alterações no Plano Plurianual 2018/2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020:
aprovado por todos os Vereadores. 2. Projeto de Lei do Executivo nº 27/19 de autoria da
Prefeita Municipal: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Monteiro Lobato para o
exercício de 2020. Aprovado por todos os Vereadores. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente
convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia 18 de novembro, às
19 horas. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. O Presidente informou os
Vereadores que de acordo com a lei municipal nº 1.605, de 13 de outubro de 2015, o senhor Ulisses
Oliveira, passará a fazer uso da Tribuna Livre e que que irá abordar o tema: Dissídio e Plano de
recuperação salarial dos Servidores Públicos, por quinze minutos, conforme a lei. Sem mais,
agradeceu a todos e se despediu.
Sala das Sessões, 04 de novembro de 2019.

____________________________
Vereador Carlos Renato Prince
- Presidente da Câmara –

____________________________
Vereador Luís Carlos Diniz
- Primeiro Secretário –
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